
   

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

    ΕΤΠΑ 

 Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Επισκέψεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης των Παραπαρνάσσιων Οικισμών των Νομών 

Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2015 – 

2016 

Οι επισκέψεις σε σχολεία θα πραγματοποιούνται βάση του προγράμματος που έχει 

εκπονηθεί από το αρμόδιο τμήμα του Φορέα Διαχείρισης και η εφαρμογή του αφορά 

σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια των Παραπαρνάσσιων Οικισμών. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μικροί μαθητές ότι η 

ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη 

διασφάλιση και την προστασία του, και συγκεκριμένα θα: 

α) γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής  

β) ενημερωθούν για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή 

του Παρνασσού 

γ) μάθουν για τις Προστατευόμενες Περιοχές του Παρνασσού  

δ) πληροφορηθούν για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και 

τις τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, 

 

μέσα από παρουσιάσεις και δραστηριότητες που θα παραχθούν από το προσωπικό 

του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας. Το ενημερωτικό 

υλικό θα προκύψει βασιζόμενο στις σχετικές με το περιβάλλον παγκόσμιες ημέρες, 

που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Ο πίνακας αποστέλλεται στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των νομών 

Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, οι οποίοι θα ενημερώσουν σχετικά τις σχολικές 

μονάδες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, ώστε να έρχονται σε επικοινωνία 

με τον Φορέα Διαχείρισης και να πραγματοποιούνται επισκέψεις σε αυτά κατόπιν 

συνεννοήσεως. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από φέτος υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σχολείων στην 

Αίθουσα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης που εδράζεται στο ΚΠΕΕ Αμφίκλειας, όπου 

βρίσκονται και τα γραφεία μας. 

Σημείωση: Οι παρακάτω παρουσιάσεις και δράσεις με αφορμή Παγκόσμιες Ημέρες περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, απευθύνονται σε μαθητές όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, είναι ημερολογιακά ευέλικτες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και πέραν των καθορισμένων επίσημων ημερών εορτασμού τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – 
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Μήνας Προγραμματιζόμενη δράση 
Παρουσίαση περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης 

Οκτώβριος Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Παραπαρνάσσιων 
Οικισμών, με αφορμή την Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών 
(02/10) και Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων (04/10) 

“Ζώα και πουλιά που απαντώνται στη 
προστατευόμενη περιοχή του 
Παρνασσού” 

Δεκέμβριος Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης 
περιοχής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού 
(11/12) 

“Παγκόσμια Ημέρα Βουνού” 

Ιανουάριος Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης 
περιοχής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού 
(19/01) 

“Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού” 

Φεβρουάριος Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης 
περιοχής με σκοπό την ενημέρωση για την χλωρίδα, 
πανίδα και τους οικοτόπους του Παρνασσού (21/02) 

“Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού” 

Μάρτιος Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης 
περιοχής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Δασοπονίας (21/03)  

Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
προστατευόμενης περιοχής, με αφορμή την εκδήλωση 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας «Χελιδονίσματα 
2015». 

Σημ.: δυνατότητα κατασκευής και τοποθέτησης 
χελιδονοφωλιάς από πηλό. 

“Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας” 

 

 

“Υποδεχόμαστε την Άνοιξη και τα 
χελιδόνια” 

Απρίλιος Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
προστατευόμενης περιοχής με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γης (22/04) 

“Ημέρα της Γης” 

Απρίλιος-
Μάιος 

Συμβολικοί καθαρισμοί φυσικών περιοχών για την 
Εβδομάδα Εθελοντισμού «Let's Do It Greece 2015».  

(με έγκαιρη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία  

“Let's Do It Greece 2015. Ας 
καθαρίσουμε την Ελλάδα σε μια μέρα!”. 

Προφορική ενημέρωση στο πεδίο όπου 
πραγματοποιείται ο εθελοντικός 
καθαρισμός.  

Μάιος Επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης 
περιοχής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Βιοποικιλότητας (22/05) 

“Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας” 

Ιούνιος Συμβολικοί καθαρισμοί φυσικών περιοχών και 
επίσκεψη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης 
περιοχής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος (05/06)  

(με έγκαιρη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία). 

“Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος” 

 

Προφορική ενημέρωση στο πεδίο 

όπου πραγματοποιείται ο εθελοντικός 

καθαρισμός. 

http://www.letsdoitworld.org/

